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Globala målen Nr 11: Hållbara städer och samhällen

Tema: Hur bor barn?
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Hej!
I det här numret möter du barn från världens alla
hörn och ser hur de bor. Ett av globala målen
(nr. 11) är att alla ska ha tillgång till en bra bostad
senast år 2030. Hur ser ditt hem ut?
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I Burkina Fasos huvudstad, Ouagadougou, hälsar
vi på hos Abdias som är 10 år. Eftersom hans
familj har ganska gott om pengar bor de i ett fint
hus. Snart ska det byggas ut och då drömmer
Abdias om att få ett eget rum.
Vi hälsar också på Mercy. Hon är 6 år och bor i
södra Kenya. Hon bodde tidigare i en hydda med
grästak men hennes pappa har nu byggt ett hus
av cement. Noy bor i Laos. Där är ”vardagsrummet” under huset som står på pålar.
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Prova gärna att laga till Rafikis goda vitkålswok
med morötter. Receptet finns på sista sidan.
Lös också krysset på sidan 14 och missa inte
chansen att vinna en handgjord giraff – tillverkad
av läskburkar!
Hälsningar
Rafiki

Illustration: Henry Hahne
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GLOBALA MÅLEN NR 11:

Hållbara städer
och samhällen

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Barnkonventionen artikel 27
Varje barn har rätt till skälig levnadstandard.

Alla barn har rätt
till en bostad
Varje barn har rätt till den levnadsstandard som
krävs för barnets utveckling. Föräldrarna ansvarar för att barnet har det som behövs. Om föräldrarnas resurser inte räcker ska landet hjälpa
till, särskilt när det gäller mat, kläder och bostad.
Detta står i barnkonventionen artikel 27.

Andra delmål är att fler ska kunna använda kollektivtrafik och att ta hand om avfall på ett bra sätt.
Då blir de samhällen vi bor i mer hållbara. Då kan
barn utvecklas bra.

De flesta barn i Sverige har en bostad. Det finns
barn i Sverige som måste flytta för att deras familj
inte har råd att bo kvar i sin lägenhet. Sedan
kan det vara svårt att hitta en ny bostad.
Myndigheterna ska hjälpa till
men ibland fungerar det inte
och då blir familjen och barnen
hemlösa. När det kan vara så i ett
land med bra ekonomi kan man
förstå hur svårt det kan vara i
länder med sämre ekonomi.
Det finns barn som bor i
otrygga miljöer eller där
det är mycket farligt avfall.
Det är inte lätt att göra läxor
om taket läcker in.
I det globala målet nr 11 är ett
av delmålen att det år 2030 ska
finnas bra bostäder för alla och att
slumområden ska rustas upp. Det
stämmer bra med att barn har rätt till
en bostad.
© Henry Hahne
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Abdias vet att det finns många olika sätt att bo på, både i det
egna landet Burkina Faso och runt om i världen. Hans egen
familj bor i ett hus i huvudstaden Ouagadougou.
De köper oftast sin mat i en affär. Abdias vet också
ina
att familjer på landsbygden oftast lever av
Burk
det som de själva kan odla.
Faso
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Abdias Dah
Ålder: 10 år
Familj: Mamma, pappa, bror,
två systrar, mormor och kusinen Jeremy
Tycker om att kolla på tecknad
film, rita och träna
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I Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou
bor Abdias Dah. Han är tio år gammal och
bor i en stor villa med sin mamma, pappa
och kusinen Jeremy.
– Jag har alltid bott här och jag trivs
väldigt bra, säger Abdias.
– Min mamma jobbar för den burkinska
folkbokföringen, pappa är pensionär och
mina två systrar studerar på universitetet,
fortsätter Abdias.
Han har en äldre bror också som bor i
Taiwan i Asien där han går på ett universitet.
Hemma hos Abdias bor också hans
mormor ibland. Mormor har ryggproblem
och behöver ofta läkarvård som bara finns
i Ouagadougou. Eftersom hon bor ute på
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Abdias mamma jobbar på kontor och hans systrar
studerar på universitetet.

landsbygden sover hon över hos Abdias familj
när hon behöver åka till sjukhuset.
Abdias delar rum med kusinen.
– Egentligen är Jeremy min kusin men vi
har bott ihop så länge att vi räknar varandra
som bröder, säger Abdias med ett leende.
Abdias tycker inte att det är särskilt jobbigt att dela rum med kusinen men önskar
sig ett eget rum i framtiden. Som tur är
håller familjen på att bygga om huset så med
lite tur kanske Abdias önskan går i uppfyllelse
snart. Han vet att det ska byggas till ett rum
på övervåningen och tror att det kommer bli
klart snart. Kanske kommer han få flytta in
där, men det är inte bestämt ännu. Förutom
det nya rummet har huset familjen bor i sju
rum, om man räknar med köket.
Abdias familj har ganska gott om pengar.
De har ett fint hus. De har rinnande vatten i
köket och till toaletterna. Hans mamma lagar
mat vid spisen i köket. I Burkina Faso bor
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det också många fattiga, som inte har rinnande vatten i sina hus.
– De får hämta vatten från pumpar och laga
mat utomhus, berättar Abdias.
Abdias går i skolan en bit från hemmet.
Han brukar inte gå dit själv eftersom trafiken
i Ouagadougou är ganska farlig. Istället skjutsar hans föräldrar honom med bil till skolan. I
skolan är hans favoritämnen historia, biologi
och geografi. Abdias gillar att lära sig om hur
hans omvärld fungerar och varför saker är
som de är. Därför är det just dessa tre ämnen
han gillar bäst.
I Burkina Faso är det väldigt varmt och på
eftermiddagarna när Abdias kommer hem
från skolan kan det vara 40 grader. När det
är så varmt brukar han ta det lugnt och titta
på tv:n de har i vardagsrummet. Abdias gillar
tecknad film. Hans favorit är Dragon Ball och
Naruto. När tv-programmen är slut för dagen
gillar han att rita av karaktärerna från serierna
han sett.

– När det är svalare ute brukar jag träna. Jag
har en boxningssäck på rummet som jag
boxar på. Annars pysslar jag ganska mycket.
Mitt senaste pyssel är en snurra som är byggd
av en bläckpenna och två korkar från PETflaskor, berättar Abdias.
Abdias har tänkt ganska mycket på hur det
är att bo i Burkina Faso. Han tänker att det
är ett land där det finns stora skillnader i
hur folk lever. Han själv, som är uppvuxen
i en storstad, köper all mat i mataffären. De
flesta i Burkina Faso bor på landsbygden.
Där köper man inte mat så lätt. Där odlar
man sin mat själv. Abdias tänker att det är
bra att odla sin egen mat. Då behöver man
inte lika mycket pengar. Om du bor i en
storstad och inte har mat att äta måste du
låna pengar. Att låna pengar ger ofta problem.
Abdias tänker att han själv skulle kunna bli
bonde i framtiden. Eller advokat. Eller militär.
Han har inte riktigt bestämt sig ännu.
Text och Foto: Ella Li Jennersjö

Att pyssla och göra egna uppfinningar
är Abdias bra på. Här har han byggt en
egen liten snurra att leka med.

Bakom portarna till Abdias hus finns
en liten innergård där familjen kan
torka tvätt och parkera sina cyklar.
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På pålar i Laos
Laos

– Jag gillar att dansa och jag gillar geografi,
säger Noy.
Det är söndag och Noy är ledig men det är en
del att hjälpa till med hemma. Hon tar på sig
festkläder för foton till Rafiki.
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Noy med sina yngre syskon.
Lillasyster Phon vill bli polis.

Barn bor på olika sätt i olika delar av världen. I norra Laos är husen byggda av
trä för att det finns mycket skog. Husen är inte täta för det är varmt ute. Blir
det kallt har barnen tjocka täcken. Noy och hennes familj är gärna under huset
som är byggt på pålar. Där är det skugga. Uppe i huset finns det sovrum.
Foto och text: Andreas Hallman

Rök i kök
Förr hade man ofta sitt kök utomhus. I dag är det vanligare att man
har det inomhus. Eftersom det
saknas ström i den här byn eldar
familjerna här med ved. Då blir det
mycket rök. Om det saknas en bra
skorsten andas man in röken. Det
är inte nyttigt och små barn, som
har små lungor, kan lätt bli sjuka.
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Så bor barn

När allt kan
sköljas bort
Shomi och mamma Omela bor på en ö i
Jamunafloden i Bangladesh. Den svämmar
ofta över och ibland försvinner hela öar. Efter
en översvämning fanns bara taket kvar av
familjens hus. Det används i dag som förråd.
Här är det viktigt att snabbt kunna ta med
sig sina saker när vattenmassorna kommer.
På öarna här finns det på sina håll till och
med flyttbara skolor.

När flytta är
en livsstil
Att vara nomad betyder att man flyttar runt.
Kanske behöver ens boskap nya marker att
beta på. Då flyttar människorna med djuren.
Kanske kan man inte alltid ta med sig alla
sina saker. Då kan det se ut så här. Här har en
familj knutit upp saker i ett träd. ”Vi är borta
men kommer snart tillbaka” skulle det kunna
stå på en skylt här.

Söker skydd mot
värme och kyla

Foto: Monica Samuelsson

I nordöstra Kenya är det öken och
torrt. Ibland är torrperioderna längre
än vanligt. Då är det svårt för mamma
Gudo att hitta grenar och kvistar att
bygga hyddor av. När det varit torrt
alldeles för länge skyddar hyddorna
inte längre mot solens värme på
dagen. Och när regnet väl kommer
blir det svårt för familjen att hålla sig
torr och varm. Här häller Gudo upp
majsvälling till sina barn.
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Ute och inne

Tvättid

I en del klimat är det inte så stor skillnad
mellan ute och inne. Den här familjen i
Bangladesh lagar alltid sin mat utomhus. I
Sverige är det mest på sommaren som de
flesta flyttar matlagningen, eller rättare sagt
grillen, utomhus.

Medan många av oss får boka tid i
tvättstugan, eller kanske har en egen
maskin att tvätta kläder i, går den här
kvinnan i Bangladesh ned till floden när
hon ska tvätta. Tider finns det gott om
men vattnet blir lätt grumligt av det sediment (en tunn sandig jord) som öarna
här består av.

Städerna växer
Om man jämför alla människor på jorden så
bor hälften i städer och hälften på landet.
Av 100 människor i Sverige bor 85 av dem i
tätorter. I Burkina Faso bor nästan 30 av 100
människor i tätort. De flesta bor på landet.
Så var det för hundra år sedan i Sverige
också. I Burkina Faso flyttar fler och fler från
landsbygden till städerna. Städerna växer
över hela världen. År 2030 räknar man med
att 70 av 100 människor bor i städer.
Källa: SCB och FN

De bor bland
gravarna
I Kambodjas huvudstad Phnom Penh finns
det, precis som i andra storstäder, både
mycket rika och väldigt fattiga områden. När
det är ont om plats för människor att leva
på tvingas en del att bo på platser de annars inte skulle välja. Här bor familjer på en
begravningsplats. Kanske tänker många inte
ens längre på att de bor på vad vi skulle kalla
en kyrkogård.
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Mercys nya hus
Nyss hemkommen från skolan är Mercy ute
och leker på familjens gård. Hon leker ”familj” med sina kusiner.
– Jag tar hand om barnen, säger hon och
pekar på fyra dockor hon bäddat ner i soffan.
– Vi leker att Josef är pappa och att han kör
lastbil. Den andre kusinen, Munjao, är djurskötare i leken och vaktar vilda djur så ingen
tjuvskytt kommer och jagar dem.
I Kenya är många vilda djur fridlysta och
man får inte skada dem. I dag tar Munjao
hand om en giraff som blivit skadad.
– Fast det är bara på låtsas, säger Mercy.
– Fast vi ser riktiga giraffer här ibland.
Det har till och med hänt att elefanter
promenerat förbi familjens gård.
– Att leka familj är roligt. Då måste man ha
ett hus och en säng, säger Mercy.

Keny

Mercys familj har precis byggt ett nytt hus.
Förut bodde de i en hydda med grästak.
Mercys pappa är duktig på att göra tegel.
Han har tillverkat och sålt tegel så att familjen fått råd att bygga ett hus av cement.
Plåttak, fönster och dörr har de också köpt.
– Dörr är bra för då kan man låsa, säger
Mercy.
– Om man kan låsa kan alla åka och jobba
utan att vara oroliga för att någon tar saker i
huset under tiden.”
Det nya huset har ett rum som de sover i
och där de har sina saker. Nu kan de använda
den gamla hyddan att laga mat i.
– Det blir en kökshydda, säger Mercy och
skrattar.
Toalett har de i ett hus längre ner i trädgården.

Mercy
Ålder: 6 år
Bor: Södra Kenya
Familj: Pappa,
farmor, kusinerna
Munjao och Josef
och deras föräldrar,
farbror och faster
Skola: Klass 1
Gillar: Skolan, kompisar, att laga mat och
hjälpa farmor med
familjens djur
Familjens nya hus. Byggt med tegel som Mercys pappa bränt.
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Familj är när alla är tillsammans
och hjälps åt, tycker Mercy.

– Dit gillar jag inte att gå ensam på natten, säger
Mercy.
– Då väcker jag farmor så följer hon med
mig på toa. Vi har en ficklampa, det är bra när
det är mörkt! Farmor är snäll, hon är min bästa
farmor. Pappa är också snäll.
I kökshyddan eldar familjen med ved. Hyddan har ingen skorsten så röken stannar inne.
– Röken gör ont i ögonen, säger Mercy. Pappa
tycker inte att jag ska vara där inne för det är
inte bra att andas in röken. Den är farlig. Pappa
andas in röken ändå eftersom han måste laga
maten.

Tre stenar och ved. Det är rökigt utan
skorsten och röken är farlig att andas in.

Text och foto: Bitte Arréhn

Kolla f ilmen!

Namn: Elvis
Ålder: 9 år
Bor: I ett hus med sin familj i samhället
Emali i Kenya
Familj: Mamma Rodha, pappa Steven, syskonen Ashley och Newton,
12 år, som är tvillingar.
Gillar att göra: Vara med bästa
kompisen Oscar, leka kurragömma,
bada och sparka fotboll.
Vill bli: Pilot
Skola: Går i klass 3 och åker skolbuss till
skolan. I januari börjar han fyran och då får
han bo på skolan under veckorna.
Elvis och Oscar är inte bara närmsta grannar, de
går i samma klass och de är bästa kompisar också.

Vill du se hur man
har det i Kenya?
Hur familjer bor och
lever där? Se filmen
om Elvis och hans
kompis Oscar på
www.rafiki.se
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Fågel

Nya Testamentet

Ta i tu

Är romer
HURRA!!

Ej

Dansk mat

OS
i Norge

Konstruktion: Gunnel Rylander

Krysset

Vilja ha

Sen
dag Liknar
citron
Väderstreck

Grishona

Vasst på yxa
Inte vi

Spelas på scen

Nervös

Lugn

Skicka din lösning till
”Rafikikryss 3”
Erikshjälpen
Box 1
570 15 Holsbybrunn
Du kan också skanna in eller ta en
bild på lösningen och skicka den
via rafiki.se eller via e-mail till
krysset@rafiki.se.
Senast den 30 oktober
vill vi ha din lösning.
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Parkering

I
mobil

Mitt namn ...............................................................................................
Adress............................................................................................................
Postnr ............................................................................................................
Ort .....................................................................................................................

Vinnarna presenteras den
1 november på www.rafiki.se

Vinn en
handgjord
giraff!

Pyssel

Gör ett armband
av tandborsten
Till detta pyssel behöver du koka vatten, Låt därför en
vuxen hjälpa dig.

Du behöver:
En tandborste av plast
En tång
En kökshandduk
En gryta
En skål med iskallt
vatten

1

Fyll en gryta med vatten och koka upp. Under tiden
du väntar på att det ska börja koka, lossa borsttrådarna med tången.

2

Lägg i borsten i det kokande vattnet
så att den mjuknar. Det tar olika tid
beroende på borsten.

3

Lyft upp den mjuka borsten ur
vattnet. Använd en tång så att du
inte bränner dig.

4

Lägg borsten på kökshandduken och
låt det svalna något. Vänta inte för
länge, plasten hårdnar snabbt.

5

Lyft upp borsten med hjälp av handduken och böj den till armbandsform.
Lämna en smal öppning i ändarna.

6

När du är nöjd med formen, sänk borsten
i skålen med iskallt vatten. Vänta
någon minut tills plasten hårdnat.

7

Prova armbandet. Om det inte
passar, repetera punkterna 2-6.

Lycka till!
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De globala målen och FNs konvention om
barnets rättigheter kopplas till vanliga
barns liv. Rafiki gör material och erbjuder
utbildning och inspiration för pedagoger
samt upplevelser där Rafikis kommunikatör
kommer till din skola.
Erikshjälpen och IM arbetar för barn och
vuxna runt om i världen. Rafiki stöds av Sida
genom Svenska missionsrådet. SMR/Sida
ansvarar dock inte för innehållet i Rafiki.
Kontakta gärna våra kommunikatörer för
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E-post: rafiki@rafiki.se
www.rafiki.se
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Recept

Vitkålswok
med morötter

Vitkål är nyttigt och gott. Det här receptet är
gott som tillbehör till en köttgryta eller en
vegetarisk gryta.
Riv 6 dl vitkål och 2 dl morötter.
Stek i olja.
Tillsätt lite salt.
Om man vill kan man lägga till fler grönsaker.
Paprika, lök och squash passar bra.

Smaklig måltid!
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www.rafiki.se

Läs tidningen
Rafiki i din
mobil, surfplatta eller
dator.
Kolla in www.rafiki.se

